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1. Εισαγωγή  
Τα γεφύρια, άλλοτε πέτρινα και απόλυτα εναρμονισμένα με το φυσικό 

περιβάλλον κι άλλοτε πάλι σιδερένια κι αναπόσπαστα κομμάτια του 
τεχνητού πολιτισμού, αποτελούν σημαντικό μέσο επικοινωνίας για τον 
εκάστοτε διαβάτη. Η ανάγκη του ανθρώπου να περνά στην αντίπερα όχθη 
του ποταμού μεταφέροντας με ασφάλεια τα προϊόντα ή τα ζώα του, είχε 
γεννηθεί ήδη από πολύ παλιά.  

2. Ήπειρος και Γεφύρια  
Τα τοπία της Ηπείρου είναι διάσπαρτα από πανέμορφα παραδοσιακά 

πέτρινα γεφύρια, που συνδυάζονται αρμονικά με τη φύση και προσδίδουν 
ιδιαίτερη γραφικότητα στο τοπίο.  

Ανάμεσα στη ποικιλόμορφη βλάστηση με τις έντονες εναλλαγές και 
πάνω από τα άλλοτε αφρισμένα κι άλλοτε ήρεμα νερά των ποταμών, τα 
πέτρινα γεφύρια δίνουν αλλιώτικο χρώμα στο τοπίο αναβιώνοντας θρύλους 
και δοξασίες. Σύμφωνα με τη λαϊκή μας παράδοση, το γεφύρι θα μπορούσε 
να στεριώσει μόνο αν ο πρωτομάστορας θυσίαζε τη γυναίκα του και 
κατεύναζε την οργή του στοιχειού. 

 
Τα παλιά πέτρινα γεφύρια, διασκορπισμένα σε κάθε γωνιά της 

Βαλκανικής αλλά και σ' ολόκληρο το μικρασιάτικο χώρο, αποτελούν 
πειστικά σημάδια αναφοράς στην περασμένη εποχή. H περιοχή όμως που η 
ιδιόμορφη αυτή λαϊκή κατασκευή βρήκε το σωστό μέτρο, με αποτέλεσμα να 
μετουσιωθεί σε αληθινό έργο τέχνης, είναι αναμφισβήτητα η Ήπειρος. Ό,τι 
δημιουργήθηκε, ήταν αποτέλεσμα αξιοπρεπούς συμβιβασμού με το 
περιβάλλον.  

2.1. Αιτίες και Αφορμές για την ύπαρξη των Ηπειρώτικων Γεφυριών  
H Ήπειρος αποτελεί ίσως το ορεινότερο τμήμα του ελληνικού 

εδάφους. Όλα τούτα τα βουνά σχηματίζουν μεταξύ τους πολλές μικρές 
κοιλάδες που διασχίζει ένα πλήθος ποταμών και μικρότερων χειμάρρων. Τα 
νερά πάντα τρέχουν άφθονα, γιατί η περιοχή είναι από τις πιο βροχερές της 



χώρας, ενώ το χιόνι αποτελεί συνηθισμένη εικόνα σχεδόν όλο το χρόνο. 
Σαν πιο σημαντικά ποτάμια μπορούμε να αναφέρουμε τον Aώο, με δύο 
παραποτάμους το Σαραντάπορο και το Bίκο (Bοϊδομάτης), τον Kαλαμά 
(Θύαμις), τον Aχέροντα, το Λούρο, το Δρίνο και τον Άραχθο.  

Επιτακτική, λοιπόν, από πολύ παλιά η ανάγκη να υπερπηδηθούν 
τούτα τα υδάτινα εμπόδια που δυσκόλευαν την ελεύθερη διακίνηση των 
κατοίκων. Οι Ηπειρώτες άλλωστε είχαν πάντα παράδοση στις ομαδικές 
μετακινήσεις. Από τις μικρές διαδρομές που επέβαλε μια σημαντική 
κτηνοτροφία, μέχρι τα μεγάλα ταξίδια σ' ολόκληρη την Ελλάδα που 
επιχειρούσαν οργανωμένοι σε επαγγελματικές συντεχνίες. Από εδώ 
ξεκινούσαν φορτωμένα, και πολλά από τα περίφημα καραβάνια των 
Kυρατζήδων που είχαν για προορισμό τη Bιέννη, το Bουκουρέστι, ακόμη 
και τα βάθη της Ανατολής [1] .  

Βασικές ειρηνικές ανάγκες όδευσης του καλού εμπορευόμενου 
ταξιδιώτη, που θέλει την ασφαλή διέλευση των ποταμών, προτρέπουν τους 
κατοίκους των ξέμακρων χωριών να προβούν στην κατασκευή των πρώτων 
γεφυριών. Ανάγκες επιβίωσης υποχρεώνουν τους κατοίκους των άγονων 
περιοχών να γεφυρώσουν τους ορμητικούς χείμαρρους προκειμένου να 
διέρχονται με ασφάλεια σε γονιμότερες και καρπερότερες κοντινές 
περιοχές. Και αμυντικοί λόγοι όμως κάνουν επιτακτική την ανάγκη 
διάβασης και οχύρωσης των ποτάμιων συνόρων σε στενά περάσματα και 
στρατηγικές θέσεις. Με άλλα λόγια, όλα αυτά τα γεφύρια είναι γεννήματα 
της πείνας, της ανέχειας και της επικοινωνίας [2] . Αν στους παραπάνω 
λόγους προσθέσουμε και τους ειρηνικούς, ταξιδιωτικούς και εμπορικούς, 
αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα κατασκευής 
γεφυριού στον Άραχθο ποταμό.  

2.2. Οι Μάστοροι για την κατασκευή των Ηπειρώτικων Γεφυριών  
Οι άνθρωποι που θα αναλάμβαναν ένα τέτοιο έργο, να δαμάσουν 

δηλαδή τη φύση υπερπηδώντας την ορμή της, δεν ήταν ανάγκη να 
αναζητηθούν μακριά. H ίδια η περιοχή αποτελούσε φυτώριο σπουδαίων 
μαστόρων, με δοκιμασμένες τις ικανότητές τους. Οργανωμένοι σε μικρές 
ομάδες, τα λεγόμενα μπουλούκια ή συνάφια. Παρόλο που ήταν 
αυτοδίδακτοι είχαν καταπλήξει μορφωμένους αρχιτέκτονες μηχανικούς για
την εφευρετικότητα και την τεχνική τους δεξιότητα [3] .  

Επικεφαλής της ομάδας βρισκόταν ο Πρωτομάστορας, ο Kάλφας, που 
κατηύθυνε όλο το μπουλούκι. Το τελευταίο, αποτελούσαν κάθε λογής 
ειδικότητες. Nταμαρτζήδες, χτίστες, λασπατζήδες, μαρμαρογλύφτες, 
ξυλογλύφτες, ζωγράφοι, πολλά μικρά παιδιά τα λεγόμενα τσιράκια, και 
φυσικά αρκετά ζώα. Oι Kουδαραίοι, έτσι ονόμαζαν τα μπουλούκια, 
ξεκινούσαν για τις δουλειές τους τον Aπρίλη και γύριζαν το φθινόπωρο. Οι 
διαδρομές αρκετά μεγάλες, εξαρτιόταν από την ικανότητα και τη φήμη του 
πρωτομάστορα [4] .  

2.3. Η Ονοματολογία για την δημιουργία ενός Ηπειρώτικου Γεφυριού  
Την απόφαση για να «στηθεί» ένα γεφύρι, έπαιρνε ένα μεμονωμένο 

άτομο ή και ολόκληρο χωριό. Στην πρώτη περίπτωση, μπορεί να επρόκειτο 
για ένα πλούσιο κάτοικο, για κάποιο Τούρκο αξιωματούχο ή και για τον 
ηγούμενο ενός διπλανού μοναστηριού. Όπως ήταν φυσικό, τους ίδιους 
βάραινε και η δαπάνη. Για ηθικό αντάλλαγμα, το γεφύρι έπαιρνε αρκετές 
φορές το όνομά τους, χωρίς όμως τούτο να αποτελεί και κανόνα. Το 
«βάφτισμα» γινόταν με την πάροδο του χρόνου και κατά συνήθεια από 
τους κατοίκους των γύρω χωριών.  

2.4. Διαδικασία κατασκευής, η πρώτη ύλη  
Σαν συγκέντρωναν τα χρήματα οι χωρικοί, ακόμη κι αν χορηγός ήταν 

ένα και μόνο άτομο, καλούσαν μερικούς μαστόρους που διέθεταν δικά τους 
μπουλούκια και τους ανακοίνωναν την πρόθεσή τους. Οι τελευταίοι έπρεπε 
τότε να υποβάλλουν συγκεκριμένο σχέδιο με τη μορφή του γεφυριού, 



καθώς και τη χρηματική απαίτησή τους. Αυτός που προκρινόταν άρχιζε 
αμέσως τη δουλειά. Πρώτη του ενέργεια ήταν η εκλογή της θέσης που θα 
χτιζόταν το γεφύρι. Γενικά αποφεύγονταν οι επίπεδες επιφάνειες, γιατί η 
πολλή λάσπη δημιουργούσε προβλήματα στερέωσης. Το πιο πρόσφορο 
μέρος, ήταν κάποιο στένωμα του ποταμού και μάλιστα με αρκετά βράχια. 
Τότε, μπορούσαν με ένα και μόνο τόξο, μεγάλου βέβαια ανοίγματος, να 
ζεύξουν στέρεα το ποτάμι αποφεύγοντας τις μεγάλες και πολυδάπανες 
κατασκευές .  

3. Το γεφύρι της Άρτας  
Λίγο πριν ο ποταμός Άραχθος αδειάσει τα νερά του στον Αμβρακικό 

κόλπο, κάπου εκεί στα δυτικά παράλια της Ελλάδας, κοντά στην πόλη Άρτα, 
βρίσκεται το γεφύρι του Άραχθου σε ένα από τα πιο νευραλγικά και 
δύσκολα περάσματα.  

Το γεφύρι της Άρτας δεν είναι το ομορφότερο του είδους, αλλά είναι 
το πιο φημισμένο. Είναι το σημαντικότερο ελληνικό γεφύρι, γνωστό για τη 
σπάνια αρχιτεκτονική του και το θρύλο του πρωτομάστορα όχι μόνο στην 
Ελλάδα και τη Βαλκανική αλλά και σε άλλες χώρες.  

Το χτίσιμό του τοποθετείται στα χρόνια της τουρκοκρατίας γύρω στο 
1602-1606. H αρχική κατασκευή (κατά μια εκδοχή) έγινε επί Πύρρου 3ο 
π.X. αιώνα ή στα χρόνια της Κλασικής Αμβρακίας 5ο έως 4ο αιώνα π.X. που 
είναι λιγότερο πιθανή. Η κατασκευή του είναι πραγματικά εντυπωσιακή, 
ενώ η τελευταία φορά που έγιναν επεμβάσεις και επισκευές ήταν το 1612, 
με τη χρηματοδότηση του Αρτινού Θιακογιάγγη [5] . Ωστόσο, τα θεμέλια 
του γεφυριού δείχνουν ότι στη θέση αυτή υπήρχε γέφυρα ήδη από τους 
κλασσικούς ή ελληνιστικούς χρόνους. Η τελευταία προσθήκη έγινε στους 
χρόνους της Τουρκοκρατίας, όταν ανυψώθηκε το οδόστρωμα, οπότε το 
γεφύρι πήρε τη σημερινή του όψη [6] .  

Όπως και να έχει, η ζεύξη του Άραχθου ήταν επίτευγμα για την 
εποχή. Τ o μήκος του γεφυριού είναι 145 μέτρα, ενώ το πλάτος του 3,75 
μέτρα. και θεμελιώθηκε μετά από επανειλημμένες καταρρεύσεις, καθώς 
κατασκευάστηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες (μαλακό και επίπεδο έδαφος 
στην μέση της πεδιάδας) [7] . 

Στην Άρτα, το γεφύρι έπρεπε αναπόφευκτα να στηθεί μέσα στην 
απέραντη πεδιάδα που διέσχιζε ο Άραχθος. Για να γίνει αυτό, χρειάστηκαν 
αλλεπάλληλα τόξα. Βασική πρώτη ύλη ήταν πάντα ο σχιστόλιθος που 
αφθονεί στην περιοχή, ενώ τη συνδετική ύλη αποτελούσε μίγμα τριμμένου 
κεραμιδιού, σβησμένου ασβέστη, ελαφρόπετρας, χώμα, νερό και ξερά 
χόρτα (κουρασάνι). Σε πολλές περιπτώσεις, δεν παρέλειπαν να ρίξουν μέσα 
μαλλιά ζώων [8] .  



Το οδόστρωμα που χρησιμοποιούν οι διερχόμενοι είναι αρκετά στενό, 
περιοριζόμενο αρκετές φορές μόλις στα δύο μέτρα. Ακολουθεί καμπυλωτή 
γραμμή, όπως και τα από κάτω τόξα που είναι γνώρισμά των Ηπειρωτικών 
γεφυριών. Είναι στρωμένο με καλντερίμι στην αρχή, και όταν το ανέβασμα 
γίνεται επικίνδυνο, καταλήγει σε πλατύσκαλο με ελαφριά κλίση. Έτσι η 
διέλευση δεν είναι και τόσο ακίνδυνη. Προσπάθησαν να μειώσουν τον 
κίνδυνο, τοποθετώντας στα άκρα τις λεγόμενες Αρκάδες όρθιες, δηλαδή 
στενόμακρες πέτρες και αργότερα χαμηλά πεζούλια, όπως στο περίφημο 
γεφύρι της Άρτας [9] .  

3 .1. Ο θρύλος του στοιχειωμένου γεφυριού  
Οι δυσκολίες θεμελίωσής του ήταν τέτοιες, που σύμφωνα με το λαϊκό 

θρύλο, για να στεριώσει έπρεπε να θυσιαστεί στα θεμέλιά του η γυναίκα 
του πρωτομάστορα. Αν και οι ανθρωποθυσίες γινόντουσαν αρκετά σπάνια 
για την θεμελίωση κτισμάτων ακόμα και στην αρχαιότητα, η θυσία κάποιου 
ζώου είναι αυτή που συναντιέται συχνότερα σε όλη τη βαλκανική, και 
μάλιστα γίνεται ως τις μέρες μας στα ορεινά και απομακρυσμένα χωριά. Να 
επισημάνουμε πως για να στεριώσει ένα σπίτι ή μια εκκλησία, η θυσία ενός 
κόκορα στα θεμέλια του κτίσματος, πιστευόταν ότι έφερνε ευημερία και 
μακροημέρευση.  

3.2. Το γεφύρι της Άρτας ως πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης  
Τόσο η αισθητική του κομψότητα όσο και η δραματικότητα του 

στοιχειώματος της πρωτομαστόρισσας, αποτέλεσαν και αποτελούν πηγή 
έμπνευσης καλλιτεχνών αλλά και απλοϊκών ανθρώπων.  

Για το γεφύρι αυτό και το θρύλο του γράφτηκαν πολλές λαογραφικές 
μελέτες ακόμη και όπερες και θεατρικά έργα. 
Η ιστορία αυτή έχει δώσει έναυσμα στη λαϊκή μας μούσα, αλλά έχει 
ξεπεράσει και τα σύνορά μας. Οι λαοί αλληλοδανείστηκαν τόσο από τη 
μορφή τόσο και από το περιεχόμενο των παραλογών σχετικά με το γεφύρι 
της Άρτας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πληθώρα ποιητικών 
συνθέσεων.  

Ήταν φυσικό επακόλουθο η υπόθεση του γεφυριού να προκαλέσει και 
την αισθητική απόλαυση και να εμπνεύσει θεατρικούς συγγραφείς. Με 
βασικό περιεχόμενο την υπόθεση του στοιχειώματος της κακότυχης 
γυναίκας του πρωτομάστορα δημιουργήθηκαν αξιόλογες θεατρικές 
συνθέσεις. Ένας από τους πρώτους θεατρικούς συγγραφείς που 
εμπνεύστηκαν από το θρύλο του γεφυριού της Άρτας ήταν και ο Νίκος 
Καζαντζάκης, ο οποίος έγραψε τη γνωστή τραγωδία «Ο πρωτομάστορας». 
Το θεατρικό αυτό έργο στη συνέχεια ενέπνευσε το μουσουργό Μ. 
Καλομοίρη, ο οποίος διασκεύασε το έργο του Καζαντζάκη σε όπερα. Μετά 
τον Καζαντζάκη, ο Γ. Θεοτοκάς με τη σειρά του εκπονεί θεατρικό έργο με 
τίτλο «Το γεφύρι της Άρτας» [10] .  

Κατά το δημοτικό τραγούδι «Το γεφύρι της Άρτας» που ανήκει στα 
άσματα του ακριτικού κύκλου, 1300 κτίστες, 60 μαθητές, 45 μάστοροι 
(μηχανικοί) υπό τον αρχιμάστορα προσπαθούσαν να κτίσουν τη γέφυρα της 
οποίας τα θεμέλια κάθε πρωί ήταν καταστραμμένα. Μέχρι που πτηνό με 
ανθρώπινη φωνή γνωστοποίησε πως για να στεριώσει η γέφυρα απαιτείται 
η ανθρωποθυσία της συζύγου του Πρωτομάστορα, το οποίο και έγινε με 
κατάρες που κατέληγαν σε ευχές.  

Πρόκειται για ένα πολύστιχο, αφηγηματικό ποίημα, επικολυρικού 
χαρακτήρα με δραματικά στοιχεία. Ο συγκινησιακός φόρτος του ποιήματος 
με τα ανάμικτα συναισθήματα της υποταγής, αλλά και της ελπίδας της 
ανεξαρτησίας όχι μόνο είχε ξεπεράσει τον ελλαδικό χώρο, αλλά ακριβώς 
μέσα από τα μεγάλα «έργα» της εποχής πέρναγε και ως μήνυμα. Έτσι 
παραλλαγές του πέρασαν και σε άλλους βαλκανικολύς λαούς ακόμη και σε 
ποντιακή διάλεκτο σε ανάλογες παραδόσεις.  

Αξιοπρόσεκτα ακόμη λαογραφικά σημεία στο δημοτικό αυτό τραγούδι 
είναι η αξία του δακτυλιδιού, της βέρας, ως πετυχημένο εύρημα του ποιητή 



που εκτός από τα στέφανα του γάμου, δίπλα στα εικονίσματα, κανένα άλλο 
σύμβολο δεν θα μπορούσε να σημειώσει μεγαλύτερη επιρροή στη τότε 
εποχή. Επίσης το στοιχείο της πιστής συζυγικής αγάπης, αλλά και η 
σημασία του ξενιτεμένου και μονάκριβου αδελφού [11] .  

Ο Πατριάρχης των νεοελληνικών Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς τονίζει 
σχετικά: «…της Άρτας το γεφύρι είναι λαϊκό αριστούργημα, σαν ένα 
κομμάτι από ραψωδία Ομηρική. Και είναι για να το εκμεταλλεύονται η 
ποίηση και μουσική μας όσο υπάρχουν» [12] .  
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